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Aanbieden duofiets door 25 jr RTC Twente aan VTO Denekamp
De voorkeur gaat uit naar het type PF side by side.
De fiets dient nog wel een aantal aanpassingen te hebben.
De gewenste aanpassingen zijn:
prijs
111,15
1
5 versnellingen en armleuning voor
de rechterpassagier
2
heupgordel voor de rechterpassagier
28,90
3
treeplank voor de rechterpassagier
244,35
4
2x voetsteun voor de rechterpassagier
103,90
5
gesloten kettingkast
87,10
totaal
575,40
duo fiets standaard type PF side by side
3.049,00
3.624,40
6% btw
217,46
Totale geschatte all in bruto prijs (prijsnivo 2002) €
3.841,86
Rene heeft 22/1/2003 gesproken met Louis Huttenhuis. Louis zal nagaan op welke manier
de gewenste fiets zo voordelig mogelijk kan worden geleverd.
Sponsors duo fiets
Definitieve toezegging
Rabo bank
Agaatha Fonds
Kamphuis Rijwielen
Johan Smithuis (toegezegd 25/1/03)
Deloite & Touche (toegezegd 21/1/03)
Stichting Run Bike Run (toegezegd20/1/03)
Fa. Gerwers
Oude Nijeweme (dakpannen/toegezegd 21/1/03)
Rijwiel4daagse
Totaal
Benaderd:
schatting/gevraagd
ing Bank(bijna zeker/nog fiat directie
250
Hotel Sterrebos
100
Huka (korting ?)
Smithuis bakkerijen (nieuw)
Steghuis Transport
250
Notariskantoor Vrielink
Sponsortocht
300
totaal
900
Totaal geschatte sponsoropbrengst
€

Bedrag
€
600
600
250
250
250
250
100
100
100
2.500

contactpersoon
mevr. A. Wessel
Frans Willeme
John Kamphuis
Rene Borgerink
Jan Oude Nijeweme
Marcel Weustink
Peter Gerwers
Jan Oude Nijeweme
Ad Kamphuis

Jan Oude Nijeweme
Jan Oude Nijeweme
Rene Borgerink
Rene Borgerink
Thea Snoeijnk
Rene Borgerink
900
3.400

Wat doen we voor de sponsoren?
1) De namen opnemen in het jubileumboek bij het hoofstuk over het aanbieden van de duofiets .
Aktie:
Richard heeft Thea benaderd 26/1/03. Wordt geregeld.
2) Zorgen voor een bedankbrief van het VTO aan de RTC. Vervolgens een copie van deze brief
met jubileumboek + kaartje naar de sponsoren.
Richard heeft hr. Kamphuis (23/1/03) gevraagd en zorgt tzt voor verdere afwikkeling.
Idee: foto van een bewoner VTO (bij gebruik van de duofiets) als bijlage bij het bedankje.
3) Een bord met de namen van de sponsoren bij de aanbieding van de fiets.
ING is huisbankier van VTO en wil duidelijk laten zien dat men ook sponsort.
Richard heeft 23/1/03 geregeld (via werk) dat Bart Blomer Almelo de benodigde
tekstbordjes (gratis) maakt. Tijdig de defintieve sponsornamen doorgeven.
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4) Uitnodigen sponsoren bij aanbieding fiets?

Aktie:

?

5) Rekening maken op briefpapier RTC.
Aktie:
Richard
Rekening voor sponsoren van Jan Oude Nijeweme overhandigen aan Jan.
Pers:
TV Oost
Twentsche Courant Tubantia
Dinkeiland Visie.
Twente FM
Aktie:
Rene benadert de pers in

Peter Schoof
Fred Veldman
Piet Jager
maart 2003

Programma
Donderdag 24 april 2003
tijd
19.30
Optreden van de Boggelrieders uit Losser (is nog niet zeker). Regelt VTO (Ans Damhuis)
E.e.a. in combinatie met een ontspanningsavond voor de mensen van het verpleegtehuis.
Richard zal Ans vragen naar stand van zaken.
Fanfare de Eendracht:
Fanfare is vastgelegd voor 24/4/2003 om 19.00. Kosten € 165,00 (Richard 24/01/03)
Contactpersoon: Mevr Wigger-Broenink telf. 0541-355380
Afgesproken om in maart weer contact op te nemen voor verdere afspraken en het contract.
Plan:
19.00 vertrek van de markt en ± 19.30 bij VTO voor aanbieding van de fiets
RTC leden in kleding achter de fanfare fietsen naar het VTO
De duofiets (mooi verpakt) op de platte wagen erachter (Jan Eppink vragen)
VTO
Richard heeft op 23/01/03 gesproken met de directeur VTO Hr. Kamphuis. Hij was erg enthousiast.
Ik heb afgesproken vroegtijdig (± 3 wkn vooraf) weer contact op te nemen voor het regelen
van: aantal koffie.cake, hapjes, exacte invulling programma, geluid (binnen of buiten) etc.
Sponsortocht
Zondag 23 februari 2003 en vertrek 8.30 bij de Tafel van Twente.
Koffie met gebak voor de deelnemers ± 10.30 onderweg tijdens de tocht
2 groepen (veld en weg) met voorrijders. Stefan Kamphuis is voorrijder bij de weg.
Inzamelen sponsorbedragen (zondag gelijk afrekenen)
Iemand vragen voor de inzameling van het sponsorgeld.
Nodig:
Geldkist, wisselgeld, pen, kladblok, mueslirepen. Aanwezig om 8.00
Tafel + 3 stoelen (voor Tafel vanTwente)
Aktie:
Richard
Programma na aanbieding van de fiets etc.
Ergens eeen zaaltje regelen om gezamenlijk nog iets te drinken .
Telefoonnrs:
Rene Borgerink
Richard Hagel
Thea Snoeiijnk
Jan Oude Nijeweme
VTO Denekamp
Theo Perik: Duitsland
00 49 5922779281

354669
352161
355383
353568
053-5375777

Aktie

Rene

Aanbieding duo fiets t.g.v. het 25 jarig jubileum van de RTC Twente op
donderdagavond 24 april 2003
Donderdag 24 april was het precies 25 jaar geleden dat de RTC Twente, volgens notariële
akte, werd cpgericht. In bet kader van dit jubileum leek bet de club een goed idee om een
passend gebaar te maken naar de gemeenschap van Denekamp. Er werd besloten om geld in
te zamelen voor een goed doel, in dit geval een duo fiets voor de bewoners van het verpleegen verzorgingstehuis Gerardus Majella. Dat doel is uitermate goed gerealiseerd. Het
benodigde geld is bijeengebracht door enerzijds een aantal sponsoren, anderzijds door de
eigen RTC leden, via een zeer goed verlopen sponsortocht. Hiervoor onze hartelijke dank.
Donderdag 24 april 2003 was het dan eindelijk zover. De fiets zal die avond worden
aangeboden aan de toekomstige gebruikers.
Op donderdag avcnd 24 april om 19.00 , onder het genot van een lekker zonnetje, kwamen er
± 70 clubleden, met fiets en in clubkleding, opdraven bij café restaurant" De Tafel van
Twentbe" üan de markt. Daar stond de duo fiets reeds te wachten. De fiets was prachtig
versierd mst calonnen en op de clubaanhanger vastgezet door het duo Stefan Kamphuis/Jan
Eppink. Jan had zelfs zijn auto speciaal nog even door de wasstraat gebaald.
Tegelijkertijd kwam de fanfare, al spelende aan marcheren.
Voor het vertrek naar het tehuis werden alle aanwezigen nog verrast door een spontaan
gebaar van de beheerders van de 'Tafel van Twentbe". Iedereen kreeg een lekker koud pilsje
of een ^las fris aangeboden. Dat ging er natuurbjk wel in. Voor de fietsers alvast een
voorproefje op de avond, voor de fanfere een middel om even de kelen te smeren. Tafel van
Twentbe bedankt. Trouwens Herman Leferink ( als een volleerd Steven Spielberg) maakt van
het hele jubileumgebeuren een video film die t.z.t zal worden vertoond.
Om 19.15 nam voorzitter Rene Borgerink het woord. Hij sprak een paar dankwoorden en gaf
toen het sein tot vertrek naar het VTO aan de Berghummerstraat.
Fanfare voorop, daarachter de auto met aanhanger en vervolgens de clubleden. Een prachtig
gezicht. De fenfere blies er lustig op los en hanteerde een dusdanig looptempo dat er geen
enkele fietser onderweg hoefde te lossen. Er viel nog wel iemand met fiets en al om maar dat
lag waarschijnlijk aan iets anders.
Om 19.30 kwam het gezelschap aan bij het VTO. De fanfare maakte nog een rondje door het
gebouw, speelde buiten nog een paar marsen en vertrok weer. Fanfere bedankt.
Ondertussen werd de fiets door enkele sterke kearls van de aanhanger getild en bedekt onder
een laken in de recreatiezaal neergezet. Daar hadden de bewoners net genoten van een
voorstelling van de Boggelrieders uit Losser. Nu was het pauze en kon iedereen even op adem
komen. Voor de clubleden stond er koffie met koek te wachten waar direct een goed gebruik
van werd gemaakt. Hulde aan het verzorgings-en verpleegtehuis.
Na enkele technische geluidsproblemen nam de directeur, dhr. Kamphuis, het woord. Hij
verwoordde het doel van de avond en gaf vervolgens de microfoon aan Rene Borgerink.
Deze gaf een uiteenzetting over het 25 jarig jubileum en dus ook de reden voor aanbieding
van deze duo fiets. Daarnaast werden alle sponsoren (15 stuks) bij naam genoemd en
bedankt.
Toen kwam bet hoogtepunt van de avond. De onthulling van het jubileumkado. Onder een
daverend applaus en geflits van de fotocamera's trok een van de bewoners het laken weg. Een
prachtig gezicht. Een hele mooie uitgevoerde fiets met vele mogelijkheden waarvan, naar
wij hopen, door de bewoners goed gebruik zal worden gemaakt.
De hr. Kamphuis nam vervolgens weer het woord. Hij bedankte de RTC leden en alle
sponsoren die dit mogelijk hadden gemaakt. Vervolgens werd er namens Gerardus Majella,
aan iedereen een drankje aangeboden met het verzoek om er nog een gezellige avond van te
maken.
Johan Busscher gaf de aanwezigen nog even een demonstratie van de duo fiets. Hij reed met
een bewoonster de gangen van het tehuis door als in zijn jonge jaren. Voor de dame in
kwestie zo te zien een plezierige ervaring.
Om 20.15 kwam er nog een verrassing. Pannenkoekenhuis Bolle Jan kwam voorrijden met
pen vracht pannenkoeken. En nog wel 3 soorten, in groot formaat en met borden en bestek.

Dit werd door de clubleden bijzonder op prijs gesteld. Bolle Jan bedankt. Wij zagen later
ook verschillende bewoners nog hele, halve of kwarten pannenkoeken eten. Geweldig. Het
weer was zelfs zo goed dat een aantal mensen gezellig op het terras hadden plaatsgenomen.
Om 21.00 werd het sein tot vertrek gegeven. De bewoners gingen naar bed en de RTC leden
naar huis of in sommige gevallen naar de kroeg.
Al met al een geweldige start van het jubileumjaar van de RTC Twente.
Vrijdagmorgen kon heel Denekamp e.o. meegenieten van de geslaagde avond via een
prachtige kleurenfoto in de Twentsche Courant Tubantia. Op de foto zag je 2 bewoners,
hard lachend, met zijn beiden in de duofiets.

